
 

 
 

    

ÅRSBERETNING 2013  

 Norsk Fosterhjemsforening Oslo 

 

 

1. Styret har hatt følgende sammensetning i 2013 

Leder:   Solfrid Ruud Rekdal 

Sekretær og kasserer: Helle Kjendli 

Styremedlem:   Fateh Mirza 

Styremedlem:   Werner Ramberg, trakk seg fra styrevervet i slutten av mai 2013 p.g.a.  

   flytting. 

 

 

2. Medlemsutvikling 

Norsk Fosterhjemsforening Oslo ble stiftet 15. november 1991.  

31.12.12 hadde NFF Oslo 135 medlemmer inkludert støttemedlemmer.  

Pr. 31.12.13 var medlemstallet 132. Vi har 105 fosterhjemsfamilier, 3 beredskapshjem, 16 

støttemedlemmer og et æresmedlem. I 2013 fikk vi 22 nye medlemmer og 23 stykker avsluttet 

medlemskapet.  

Det er færre barneverntjenester som betaler medlemskap for fosterfamiliene, og 

fosterhjemsforeningen får ikke kjennskap til nye fosterfamilier og muligheten til å rekruttere 

disse som medlemmer. 

 

 

3. Styret 

Det har vært 5 styremøter og ett e-poststyremøte.  

Ut over det har styremedlemmene hatt e-post- og telefonkontakt. 

 

Styret har i 2013 ikke blitt kontaktet av egne medlemmer med spørsmål om 

rådgivning/bistand.  

 

Vi har nå etablert et samarbeid med Barne- og familieetaten, fosterhjemsseksjonen. Vi har 

begynt med halvårige samarbeidsmøter. 

Sammen med seksjonen skal vi hjelpe til å formidle deres kurstilbud til fosterforeldre, da 

dette nå ikke når frem til fosterforeldre. Vi fremmet i 2013 et ønske om kurs for fosterforeldre 

for ungdom i 2014.  

 

4. Representasjon 

Ledersamling for fylkesledere i januar i Oslo, i regi av Norsk Fosterhjemsforening  

Leder deltok på samlingen.  

Organisasjonskurs for fylkesstyrene i Oslo i april, i regi av Norsk Fosterhjemsforening 

Deltakere var Helle Kjendlie, Fateh Mizra og Solfrid Ruud Rekdal 



Landsmøte i oktober i Kongsberg, i regi av Norsk Fosterhjemsforening. Delegater fra vår 

forening var: Fateh Mizra og Solfrid Ruud Rekdal 

 

Foreningen har vært representert på 3 Regionsmøter i 2013. Det er et samarbeidsforum for 

styrene  fra NFF Østfold, Oppland og Hedemark. Regionsansvarlig er Mia Solberg. 

Fokusgruppemøte om fosterforeldrenes rammevilkår 16.12.13, i regi av konsulentfirma PwC  

for Barne- og likestillingsdepartementet. Helle Kjendlie og Lise Krogstad Bjørkås 

representerte vår forening. Mandatet var å se på fosterforeldrenes økonomiske rammevilkår i 

forbindelse med den nye stortingsmeldingen om barnevern. 

 

 

 

5. Informasjonsarbeid 

Foreningen har sendt ut 2 medlemsutsendelser pr. post i 2013. Medlemmer som har oppgitt 

sin e-postadresse har fått mer informasjon tilsendt pr. e-post. 

I november åpnet foreningen en lukket facebookside, alle medlemmer med oppgitt e-

postadresse er nå invitert. 

 

6. Medlemsaktiviteter  

Familieweekend 

Planen var å arrangere en familiehelg i 2013, men da aktuelt tidspunkt kolliderte med tidlige 

julebord, var det mer fornuftig å utsette dette til 2014. i desember 2013 var 16 familier 

påmeldt til familiehelgen i februar 2014. 

 

Fosterfedrenetteverket lot seg dessverre ikke gjennomføre i 2013. Behovet for et kurs for 

fosterfedre ble derfor fremmet på siste samarbeidsmøte med fosterhjemsavdelingen i 

november. Dette er tidligst gjennomførbart i 2015.  

 

Sosiale medlemsaktiviteter 

Bowling og Pizzadag 10.mars: 5 familier deltok på arrangementer på Solli bowling. 

 

Kino-dag 01: desember: Da det var vanskelig å finne egnet film både til barn og unge på ca. 

samme tidspunkt, fikk påmeldte familier tilsendt kinobiletter for egen benyttelse. 

 

Medlemsaktivitetene i samarbeid med Oslo og Omland Friluftsråd ble avlyst på grunn av 

manglende påmelding. (2 bålkokkekurs og familiedag på Øvresetertjern) 

 

Da styremedlemmet med ansvar for fosterfedrenettverket og foreningens planlagt sosiale 

arrangementer trakk seg sist i mai, hadde ikke det resterende styret kapasitet til å gjennomføre  

hans aktivitetsplan. 

 

Gjennom UngOslo var ungdommer fra vår forening VIP-gjester under sprintrenn på ski på 

Bislet, hvor de fikk møte skieliten. 

En av våre ungdommer, sammen med en ungdom fra Landsforeningen for barnevernsbarn 

skrev kjenningssangen til UngOslo ”Young Captain”, sammen med den Australske rockeren 

Kitto. UngOslo har fra november invitert barnevernsbarn/fosterbarn til Cafe hver fredag på 

Nedre Bekkelaget. 

 

7. Medlemsrepresentasjon i undersøkelser og utvalg: 

I forbindelse med arbeidet med filmen ”Snakk om det”, i regi av ”Voksne for barn” og 

”Landsforeningen for barnevernsbarn”, var leder Solfrid Ruud Rekdal med i forarbeidet av 

filmen sammen med to andre fosterforeldre. Leder representerte Norsk Fosterhjemsforening i 

plenumssamtalen ved lanseringen av filmen, i desember.  



 

Norsk Fosterhjemsforening er støttemedlem i foreningen ”Voksne for barn” og i 

”Landsforeningen for barnevernsbarn”. 

 

8. Økonomi 

Vår foreningsinntekt i 2013 har vært kr 34 668 i medlemskontingent og kr. 15 000 i 

statsstøtte.  

Norsk fosterhjemsforening vedtok på landsmøte 2011 at egenkapitalen i en fylkesforening 

skal være under kr. 100 000. Egenkapitalgrenses ble ikke løst i 2013 på grunn av utsatt 

familiehelg til 2014. 

Vi har en gjeldt til Norsk Fosterhjemsforening Akershus, kr 20 000.-. Vi samarbeidet med 

Akershus på deres familiehelg i februar 2012, og skal betale for aktiviteter på familiehelgen.  

 

 

9. Status  
Foreningen har manglende tilgang til kontakt med nye fosterforeldre, som ikke blir meldt inn 

i foreningen av barneverntjenesten.  

Foreningen har en utfordring i å få kontakt med sine medlemmer. 

Foreningen gjennomførte en spørreundersøkelse i februar 2013, vi mottok 5 svarskjema. 

Det er lite respons fra medlemmer angående deltakelse i medlemsaktiviteter. 

Styret har behov for flere styremedlemmer.. 

 

 

 


